
 
Madelene Näslund 

2013 

Examensarbete, 15 hp 

Högskoleingenjörsprogrammet i energiteknik, 180 hp 

 

 

Underlag för BREEAM-
certifiering  

Kristianstad Nya Galleria 

Madelene Näslund 



 
 

 

Umeå Universitet  

Institutionen för Tillämpad fysik och elektronik  

 

 

 

 

 

Underlag fö r BREEAM-certifiering  

Kristianstad Nya Galleria  

 

 

 

 

Madelene Näslund  

 

 

 

Examensarbete 15hp för Högskoleingenjör Energiteknik  

 

 

Företag:  Karin Nyquist Arkitektkontor  

Handledare:  Karin Nyquist, BREEAM assessor 

 Sara Bäckström, Umeå Universitet  

  



III 
 

Förord 
Det här arbetet har utförts som en avslutande del av min utbildning i Energiteknik. Arbetet är på 

15hp och har utförts under 10 veckors tid på vårterminen 2013. Jag vill här passa på att tacka de 

människor som på olika sätt bidragit till mitt examensarbete.  

Först och främst vill jag tacka mina handledare, Karin Nyquist och Sara Bäckström för allt stöd och för 

att ni svarat på alla mina frågor som dykt upp under arbetets gång.  

Jag vill även tacka de företag jag varit i kontakt med, ni har varigt vänliga och oerhört hjälpsamma 

oavsett vad jag bett er om.  

Ni har haft ett stort tålamod med mig och jag har lärt mig massor! Ni är guld värda. 

Tack så mycket.  

 

Madelene Näslund  

Umeå  
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Sammanfattning  
Den här rapporten redovisar underlag för en kommande BREEAM-certifiering för ett shoppingcenter i 

Kristianstad. Peab är ansvarig entreprenör och har åtagit sig uppdraget med kravet att byggnaden ska 

uppnå betyget Very good. De avsnitt som tas upp är Man 12- Life Cycle Cost Analysis (LCC) och Mat 5- 

Responsible sourcing of materials. 

Man 12 innebär att man ska utföra LCC-analyser på minst två av fyra byggnadsdelar: stomme, 

klimatskal, tekniska installationer och ytskikt. De byggnadsdelar som i detta fall undersöks är ytskikt 

och installationer. LCC-analyserna följer BRE:s standard vilket innebär att de tar hänsyn till 

konstruktion/montering, drift, underhåll och rivning. BRE säger också att analyserna måste utföras 

med två olika kalkyltider, den ena med 25 eller 30 år och den andra med 60 år. På detta sätt ska man 

säkerställa den produkt som är mest lönsam under en längre tidsperiod.  

Resultatet av LCC-analyserna visar att av tre golvtyper, klinker, kalksten och kubbgolv så blir klinker 

billigast för bägge kalkyltider. Av väggmaterialen kakel och mässinglaminat så kommer kakel att bli 

det billigaste alternativet.  Utöver dessa analyser ska en Excelfil skapas som mall för fortsatt arbete 

med livskostnadsanalyser, denne mall är till för Peabs BREEAM-assessor’s nyttjande.  

Det andra avsnittet som berörs är Mat 5, vilket innebär att byggnadsmaterial levererade till bygget 

ska vara ansvarsfullt inköpta. Detta bekräftas genom att tillverkningsprocesser, produkten inklusive 

råvaror, granskas för att se ifall de har de certifieringar som BRE kräver. Hittills har 41 utav de 63 

processerna undersökts, och utav dessa har 31 stycken de certifikat som krävs.  
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Abstract  
This study shows a basis for an upcoming BREEAM- assessment of a shopping mall in Kristianstad, 

Sweden. The BREEAM issues studied in these theses are Man 12- Life cycle cost analysis and Mat 5- 

Responsible sourcing of materials.  

Man 12 means that one should carry out LCC analyzes on at least two of the four categories of 

construction. The categories chosen in this case-study are “finishes” and “services”. The analysis 

must follow BRE:s demands and involve construction, operation, maintenance and end of life, and 

the analysis is to be performed with a study period of 25 or 30 years and 60 years. Using this method, 

one can ensure that the most profitable product is used at the construction.  

The results of the LCC analysis shows that of the three types of floors: clinker, limestone and bowler, 

the clinker will be the most profitable of the three. For the two wall materials: tile and brass 

laminate, the analysis shows that the tile will be the cheapest option o. In addition to these analyzes, 

an Excel file is created as a template for further work on lifecycle cost analysis, this template is for 

Peab BREEAM Assessor's use. 

The cells highlighted in yellow indicate that the analysis is not fully completed, but the data to be 

added will not affect the outcome of who is most profitable. The green cells are fully completed, and 

red means that too much information is missing to create a comparable analysis. 

 In addition to these analyzes, an Excel file is created as a template for further work on lifecycle cost 

analysis, this template is for Peab BREEAM Assessor's use. 

The second section involved a Mat 5, which means that the products delivered to the site must be 

responsibly sourced. This is confirmed by the manufacturing processes insertion product, including 

raw materials examined to see if they have the certifications BRE requires. 

The work with chapter Mat 5 has commenced and the collection of certificates and the supply chains 

have been examined. So far 31 copies of certificates are collected, and 41 of the 63 different 

processes have been examined. 
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1. Introduktion 

1.1 Bakgrund  
Peab har fått i uppdrag av Steen & Ström att bygga en galleria Kristianstad. Bygget omfattar totalt 

86 000 kvm där 28 000 kvm tilldelas shopping med cirka 70 butiker. Utöver detta ska ca 150st 

lägenheter och 1 100 stycken parkeringsplatser byggas. Investeringskostnaden beräknas uppgå till en 

miljard kronor.  

Steen & Ström är Skandinaviens ledande köpcentrumutvecklare. De är verksamma i Sverige, Norge 

och Danmark där de äger och driver 43 köpcentrum. De har bestämt att alla kommersiella byggnader 

de upprättar ska vara miljöcertifierade enligt BRE[1]. 

Peab blev anlitad med kravet att byggnaden skulle BREEAM-certifieras med betyget ”Very Good”. 

BREEAM står för BRE Environmental Assessment Method och är ett frivilligt miljöklassningssystem 

skapat av BRE i Storbritannien i början utav 1990-talet, idag är det världens mest utbredda 

miljöklassificeringssystem för byggnader.  

Bygget bedöms utifrån ett antal avsnitt, beroende på hur väl dessa avsnitt utförs så tilldelas det ett 

visst antal poäng. Poängen är grundande för vilket betyg byggnaden uppnår. Vissa av dessa punkter 

är obligatoriska och måste uppfyllas oavsett vilket betyg som önskas uppnås. Ju fler avsnitt man 

väljer att utföra ger fler chanser till poäng, och desto högre betyg kan uppnås. Betygskalan är: pass, 

good, very good, excellent och outstanding.  

BRE har betydligt högre krav än andra miljö- och kvalitetssystem, redan vid det lägsta betyget har 

byggnaden passerat de krav som normalt ställs på en byggnad, och betyget outstanding är nästintill 

omöjligt att uppnå [2][3]. 

1.2 Problembeskrivning  
Uppgiften är att påbörja två avsnitt till BREEAM-certifieringen, en gällande livskostnadsanalyser och 

en gällande ansvarsfullt inköpande av material. Dessutom ska en mall för livskostnadsanalyser skapas 

för Peabs BREEAM-assessor Karin Nyquist att använda i fortsatt arbete med avsnitten. Till mallen ska 

ett tillhörande beskrivande dokument skapas för att underlätta användningen av mallen.  

 

 



2 
 

1.3 Syfte och mål  
Syftet med BREEAM-certifieringen är att projektet skall välja långsiktigt hållbara material samt att 

endast köpa in byggvaror som är ursprungscertifierade. Genom att ställa dessa krav vid inköp 

påverkar man leverantörerna att i sin tur endast handla med certifierade byggvaror. Målet är att 

dessa krav ska uppfyllas så att de i sin tur genererar poäng till projektet när denne sedan BREEAM-

certifieras.  

Social hållbarhet är en faktor som Peab och beställaren tar hänsyn till i och med denna certifiering, 

men detta kommer inte behandlas i denna rapport.  

2. Teori  

2.1 Livscykelanalys, LCC 
En LCC-analys är ett sätt att beräkna en produkts kostnad över en längre tid, där man tar hänsyn till 

vad produkten kostar i inköp, installationskostnad, dagligt underhåll, reinvesteringar, restvärde vid 

kalkyltidens slut och demonteringsvärde. Vid jämförelse av två produkter med denna metod så får 

man enkelt fram vilken av de två produkterna som kommer ha lägst kostnad. Denna metod gör att 

man även kan ta hänsyn till inflation, vilket gör att man får ett svar som är närmre den faktiska 

kostnaden. Kostnaderna summeras för varje år och ger ett totalvärde[5]. 

                                        

I= investeringskostnad  

 Initialkostnad, vad produkten kostar att köpa in 

M= monteringskostnad  

 Installations- och driftsättningskostnad 

D= Driftkostnad  

 Arbetskostnad för daglig drift och övervakning  

U=underhåll  

 Kostnad för daglig skötsel och underhåll  

R=reinvestering  

Kostnad för en investering som krävs efter x antal år, detta kan vara en ny komponent, en mer 
omfattande underhållskomponent.  

Rv=restvärde  

 Vad produkten är värd vid kalkyltidens slut  

DM= Demonteringskostnad 
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 Kostnad för bortskaffande av produkt, i denna faktor ingår även återställande av miljö  

Nuv Nuvärde,     (   )
   En faktor som multipliceras med enskild kostnad som sker efter 

n, antal år, som beräknas med en kalkylränta, r.  

Nus Nusumme,      
(  (   )

  
)

 
 En faktor som multipliceras med kostnader som är 

återkommande under n, antal år, men en kalkylränta, r.  

 

2.1.1 Man 12- Life Cycle Cost Analysis  

Detta avsnitt i certifieringen är till för att utveckla livskostnadsanalyser för projektet för att på så sätt 

säkerställa att de bästa produkterna för byggnaden väljs. Med hjälp utav analysen så undersöker man 

livslängd, underhåll, reparationer och så vidare för att jämföra vilken av produkterna som har lägre 

kostnad. BRE kräver att analysen tar hänsyn till följande delar: konstruktion/montering, drift, 

underhåll och rivning.  Analysen måste utföras med två olika kalkyltider, en på 25 eller 30år och en 

på 60 år. Till sist kräver BRE att analysen ska utföras för minst två av följande byggnadsdelar: 

konstruktion/stomme, klimatskal, Installationer och ytskikt [4].  

2.1.2 Mat 5- Responsible Sourcing of Materials  

Detta avsnitt gäller ansvarsfulla inköp av material där fokusläggs på krav gällande miljö och kvalité. 

BRE vill att man ska undersöka tillverkningsprocessen av de produkter som levererats till olika delar 

av bygget, dessa delar är: stomme, grund, mellanbjälklag, yttertak, ytterväggar, innerväggar, 

fundament/grundkonstruktion och trappor. De produkter som levereras till dessa delar måste kunna 

påvisa att de är, enligt BRE, rätt certifierade för tillverkningsprocessen av produkten och för 

produktion av råvaror till produkten. För att detta avsnitt ska godkännas enligt BRE så ska det kunna 

bevisas att minst 80 % av produkterna har de certifieringar som krävs över respektive 

tillverkningssteg. Kraven för respektive material redovisas i figur 1. I första kolumnen radas olika 

typer utav material upp, i den andra kolumnen visas vilka nyckelprocesser som kräver certifiering. I 

tredje kolumnen visas vilka råvaror och liknande som även kräver certifikat. Denna tabell visar vilka 

certifikat som måste finnas för att materialet ska anses vara ansvarsfullt inköpt  [4]. 
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Figur 1 Utdrag ur BREEAM-manualen, LCC kriterier för Mat 5 
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2.2 Man 12 

2.2.1 Ytskikt 

För kategorin ytskikt så valdes tre golvtyper ut för att undersökas. Dessa var: kalksten, klinker och 

kubbgolv. Gemensamt för golven är att det är skötseln i form av dagligt städ som avgör vilket golv 

som är billigast.  

”Det som avgör ifall golvet är dyrt eller inte är städningen. Läggning och inköpspris står för 7-8 % av 

totalkostnaden för golvet, resten är städningen. Det är gemensamt för hela golvbranschen.” 

- Jonas Lanner, Almedalsgolv  

2.2.1.1 Kalksten  

Kalkstensgolv är ett golv utav natursten med längst livslängd av material i byggnaden. Det är den typ 

utav golv som ofta syns i offentliga miljöer, mycket på grund utav sin robusthet. Med rätt skötsel så 

kan stenen hålla sig vacker i flera generationer. Vid offentliga miljöer rekommenderas en slipad yta 

på kalkstenen, eftersom en slipad sten får så pass hård yta att stenen inte mattas av på en gång.  

Vid städning av kalksten i större lokaler brukar en kombiskurmaskin användas och då skuras golvet 

med vanlig såpa och vatten. Regelbunden städning med såpa ger stenen ett skyddande skikt som gör 

att porerna i stenen fylls utan att täppas igen, vilket gör att stenen fortfarande kan andas och håller 

längre[6].  

Efter ett par år mattas stenen av på grund utav naturlig slipning, då är det vanligt att man slipar om 

golvet för att få tillbaka glansen. Detta uppskattas till ett intervall på 25 år på ställen där golven 

beräknas ha hög belastning, som offentliga miljöer. En alternativ städmetod är tvisterstädning. Detta 

innebär att man monterar en tvisterrondell på skurmaskinen vilket vattenslipar golvet. Rondellen 

består av miljarder med mikroskopiska diamanter som gör att den dagliga städningen dessutom blir 

slipande, vilket gör att man undviker en stor investering var 25:e år. Städning med tvisterrondell1 

avlägsnar dessutom 70 % mer bakterier jämfört med traditionell städning [7] [8] [9].  

2.2.1.2 Klinker  

Klinker är hårda keramiska plattor med extremt låg vattenabsorption, de finns både som glaserade 

och oglaserade. En glaserad klinkerplatta är en platta som har blivit bränd på ytan för att få ett 

speciellt utseende. Klinker är okänsligt för fukt och kemikalier, vilket gör det enkelt att städa. Klinker 

är dessutom okänsligt för UV-ljus, vilket gör det inte kommer synas någon förändring i golvet vid flytt 

av fasta möbler. Städning av golvet sker enklast med såpa och vatten [10]. 

                                                           
1
 Med traditionell städning så menas städning med såpa och vatten 
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2.2.1.3 Kubbgolv  

Kubbgolv är ett golv utav trä, där träet kapas till kuber och läggs tätt intill varandra med årsringarna 

uppåt. Kubbgolv är ett otroligt slittåligt golv som används i offentliga miljöer och i industrier, men 

även i hemmen för utseendets skull. Figur två visar ett exempel där man använt kubbgolv som 

material till en trappa.  

 

Figur 2 Kubbgolv utav Ek, bild från Almedalsgolv 

För daglig städning så skuras golvet med kombiskurmaskin med vatten och en återfuktande golvsåpa. 

Ifall golvet skuras med för mycket vatten så kan man få fiberresning i träet, något man vill undvika. 

När golvet är nylagt så ska det hårdvaxas ett antal gånger, därefter bör golvet vaxas om med jämna 

mellanrum beror på hur väl golvet sköts. Om för mycket vatten används vid skurning så krävs ett 

tätare intervall mellan vaxningarna [11]. 

2.2.1.4 Kakel  

Kakel är ett vanligt förekommande material i anknytning till badrum, här valde man ett kakel från 

Bricmate, ”Serie A White Gloss” i stående format med storleken 300*300 mm.  

Kakel har en väldig lång livslängd och är ett tåligt material. För att rengöra ytan så krävs endast såpa 

och vatten, en såpa utan slipgörande effekt. Kaklet monteras med hängfix [10]. 

2.2.1.5 Mässingslaminat  

Mässinglaminat från Homapal är ett högtryckslaminat med ett ytskikt utav folie, i detta fall av 

mässing. Mässingslaminatet limmas på en MDF-skiva2 och monteras därefter på befintlig vägg eller 

                                                           
2
 MDF-skiva är en förkortning av Medium Densitet Fiber-skiva. Skivorna är vridstyva och lätta att bearbeta, 

detta gör dem till populära byggmaterial inomhus.  
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reglar med hjälp utav monteringsbleck, detta för att man ska undvika att skruva i ytskiktet[12]. Figur 

3 visar ett exempel där man använt sig utav kopparlaminat till väggbeklädnad.  

 

Figur 3 Kopparlaminat, bild från Produktmas hemsida 

För att rengöra ytan så krävs såpa och vatten, där såpan inte får vara starkt alkaliskt3, grönsåpa 

rekommenderas [13].  

Ytskiktet består av ett tunt lager mässingsfolie med en tjocklek mellan 0,2-0,3 mm. Mässing är en 

legering av 60 % koppar och 35 % Zink, tack vare dess låga smältpunkt går det lätt att återanvända 

mässingen [12].  

2.2.2 Installationer 

Under kategorin installationer ska två fläktar till gallerian jämföras. Båda två är tryckstyrda med 

roterande värmeväxlare. De aggregat som jämförs är Swegons GOLD RX och Systemairs Danvent DV 

120.  

2.2.2.1 Swegon  

Aggregatet som undersökts är en GOLD RX ifrån Swegon, den tekniska livslängden för produkten är 

25 år. [14] 

Aggregatet har en filtermodul i varje luftritning vilka måste bytas en gång per år. Lagret till 

aggregatet kommer behöva bytas efter ca 20 000 drifttimmar, och dessutom så kommer drivremmen 

                                                           
3
 Basisk 
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till rotorväxlaren måsta bytas var femte år. Utöver detta så kan en del andra komponenter nötas ut. 

Fläkten kräver daglig tillsyn och en service en gång per år för att undvika dessa utgifter. [15] [16] 

2.2.2.2 Systemair 

Aggregatet från Systemair som undersöks är Danvent DV 120, ett aggregat med en teknisk livslängd 

på 15 till 20år. Detta innebär att analysen kommer inkludera fyra generationer av aggregatet [17]. 

Aggregatet kräver samma tillsyn som andra aggregat, årlig service och byte av reservdelar. Exakta 

intervaller för dessa byten finns ännu ej tillgänglig[15]. 

2.2.3 Certifikat  

En certifiering är ett bevis på att ett visst krav har blivit uppfyllt, det är oftast fyra kriterier som ska 

uppfyllas för en certifiering ska bli godkänd.  

- Krav skall uppnås 

- Efterkontroll 

- Tidsbegränsning  

- Ackreditering  

Kraven är individuella beroende på vad som ska certifieras och enligt vilken certifiering. 

Efterkontrollen ser till att kraven fortsätter att uppfyllas under hela certifieringstiden. I Sverige så är 

det SWEDAC som utför ackreditering, det innebär att de får ett formellt godkännande att de som 

certifieras har uppfyllt vissa kompetenser, rutiner eller liknande. De granskar därefter detta vid 

jämna intervaller [18].  

3. Genomförande  

3.1 Man12 

Enligt BRE:s krav så ska alla analyser utföras med två olika kalkyltider, 25 år (eller 30 år)och 60 år. 

Kalkylräntan som användes sattes till 5 % [19]. 

3.1.1 Golv  

 Arean för ytan som ska jämföras tillhandahålls utav Peab och uppgick till 1452 kvm.  

Livslängden för de tre materialen är oerhört lång, och överskrider kalkyltiden med god marginal, det 

är därför inte relevant att byta ut något av dessa golv då alla tre är väldigt robusta och kommer inte 

behöva bytas ut. Golven går ej att montera lös utan att förstöra dem.  
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Städofferter är beräknade för en yta av 1 500 kvm, och ytan uppskattades vara så pass stor att en 

kombiskurmaskin kan användas, samma maskin kan användas för alla golvtyper, endast byte av 

rondell ändrar priset. Skurmaskinen har en kapacitet på 2 000 kvm/timme. Städningen är beräknad 

ta 2 h per dag, 6 dagar i veckan, vilket ger 25 dagar i månaden. Detta ger att städningen kommer ta 

50 timmar i månaden. Timpriset varierar beroende på städmetod.[20]Beräkningarna redovisas i 

bilaga 1. 

3.1.1.1 Kalksten  

Inköpspris inklusive läggning uppgick till 1 858 560kr, exklusive moms [21]. 

Analysen beräknas på två olika sätt, den enda traditionell skurning med kombiskurmaskin, såpa och 

vatten. Därefter en omslipning med intervaller på 25 år. Det andra alternativet är städning med 

kombiskurmaskin utrustad med en tvisterrondell. Priset för traditionell städning med såpa och vatten 

uppgår 250 kr/timme.[20] Tvisterstädning uppgår till 436 kr/timme [22]. En omslipning kostar 350 

kr/kvm [20] [5]. 

3.1.1.2 Klinker  

Bricmate rekommenderade en klinkerplatta de ansåg passa för denna typ av slitage, priset uppnår 

195kr/kvm [10]. Monteringskostnad är beräknat via byggprogrammet Bidcon till 459kr/kvm.  Årligt 

underhåll beräknas med priset för traditionell städning på 250 kr per timme [20]. Ingen reinvestering 

krävs för klinkergolv. Livslängden för klinker går inte att bestämma, men hos försäkringsbolagens 

påbörjar värdeminskningen vid 25 år och framåt, vid 40 år är restvärdet 0kr [9]. 

3.1.1.3 Kubbgolv  

Kostnaden för ett kubbgolv varierar väldigt mycket, både beroende på träslag och läggning, priset 

ligger mellan 750 kr/kvm och 1 400 kr/kvm. Medelvärdet utav dessa användes vid beräkning.  

Under det första året ska golvet vaxas två gånger, och därefter var tredje till femte år, beroende på 

hur bra golvet städas. För att beräkna analysen på ett rättvist sätt så beräknas den både med 

resultatet att städningen sker med för mycket vatten, och att den sker med rätt mängd vatten. Detta 

gör att i ena kalkylen så sker vaxningen var tredje år, och i andra kalkylen så sker vaxningen var femte 

år [11]. 

Priset för dagligt städ beräknas som traditionell städning, ändringen utav såpa påverkar inte priset, 

250 kr/ timme. Priset för hårdvaxning av golv uppgår till 25 kr/kvm [20]. 

Restvärdet för kubbgolv är 0kr. 

3.1.2 Väggar badrum  

Arean är uppskattat utifrån ritningar hämtade vid Peabs platsportal till 150 kvm. 
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Livslängden för bägge material är svår att bestämma, men de övergår kalkyltiden i bådas fall.  

Varken kakel eller mässingslaminat behöver inte någon reinvestering under dessa 60år.  

Dagligt underhåll i form av städ beräknas bli desamma för bägge materialen och tas därför inte med i 

beräkningen. Bägge ytorna kommer visa smuts och fläckar likvärdigt. Därför blir städningen en faktor 

som inte kommer skilja de två analyserna åt.  

Beräkningar visas i bilaga 2.  

3.1.2.1 Kakel  

Priset som uppgavs för 150kvm kakel var 89kr/kvm [10]. 

Monteringskostnaden beräknades i programmet Bidcon, där användes modellen för kakel i torra 

utrymmen. Monteringskostnaden uppgick totalt till 46 035kr för 150kvm.  

Värdet vid avveckling hittades hos Länsförsäkringar, de uppger för kakel i torra utrymmen en 

värdeminskning på 8 % från och med 5 år [23].  

Demonteringskostnader har ej tagits fram.  

3.1.2.2 Mässingslaminat  

Pris per kvadratmeter varierar beroende på vald produkt, ett högblankt laminat med guldton kan 

kosta 500 kr/kvm, medan en borstad laminatskiva har priset 192 kr/kvm. Eftersom man inte ännu 

valt vilket laminat som ska användas så räknar jag med ett medelvärde utav dessa [12]. 

Pris för MDF uppges till 100 kr/kvm, kostnad för lim försummas. Monteringskostnad är ej framtagen. 

Årlig driftkostnad och underhållskostnad sätts till 0 kr [24]. 

Värde för laminatet blir lika med skrotvärdet för mässingen.  Detta beräknas genom att ta fram 

volymen på mässingen. Folien är mellan 0,2-0,3 mm tjock, arean är som sagt 150 kvm [12]. 

Densiteten för mässing är 8500 kg/m3, vilket ger en vikt på 1275 kg mässing. Skrotpriset på mässing 

kan variera beroende på det lokala priset, men hr används 13 kr/kg [25] [26]. Värdet på mässingen 

multipliceras med nuvärdes-faktorn för 25 och 60 år. Demonteringskostnader är ej beräknade.  

3.1.3 Fläktar  

Aggregaten ska gå 24 h om dygnet, 365 dagar om året, och effektbehovet beräknas ha ett 

medelvärde på 80 % utav maxeffekten.  
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För tjänster utförda med timlön, tillexempel montering, nedmontering, service och liknande är lönen 

satt till 150 kr/timme för bägge aggregaten. Elpriset är satt till 1 kr/kWh. För bägge alternativen så 

kräver byggnaden totalt 27 st aggregat [15]. 

Beräkningar visas i bilaga 3 

3.1.3.1 Swegon  

Inköpspris för dessa fläktar är 220 000 kr styck [15]. 

 

Den tekniska livslängden uppskattas till 25 år [17]. Detta innebär att under en 60 års-analys så 

kommer 3 generationer fläktar krävas. Första bytet beräknas till 25 år, andra 50, och sedan beräknas 

en avveckling vid 60 år. Då kommer aggregaten vara 10 år gamla, med 15 år kvar av levnadstiden. 

Värdet då beräknas till hälften av investeringskostnaden, vid det år de köptes in. Detta innebär att 

restvärdet på det 10 år gamla aggregatet är hälften utav investeringskostnaden multiplicerat med 

nuvärdet vid 50 år. Restvärdet för uttjänat aggregat beräknas vara 10 % av inköpspris [15]. 

 
Monteringen av ett aggregat beräknas ta 8 timmar att utföra. Demontering av aggregat uppskattas 

vara lika tidskrävande som montering.   

 

Reinvesteringar för aggregaten är svår att uppskatta. Men man antar att lager och drivrem antas 

behöva bytas ut ca var femte år. Filtermodul byts en gång per år. Utöver detta så uppskattas en 

reinvestering var 12 e år med en summa på 8 000 kr per aggregat, för oförutsedda utgifter [15]. 

 

Priser reservdelar:  

Filter: 6 000 kr (3 000 kr per filtermodul) 

Drivrem till rotorväxlare: 400 kr  

Lager: 400 kr  

Motor till rotorväxlare: 4 000 kr  

Frekvensomformare: 6 000 kr  

Handterminal: 1 800 kr   

Årligt underhåll med inhyrd servicetekniker utförs en gång per år och uppskattas bli en hel arbetsdag 

på 8 timmar för fem aggregat, det vill säga 1,6 timmar per aggregat. Resterande underhåll sköts av 

egen personal, och uppskattas bli densamma för bägge aggregaten [16]. 

 

Aggregatet har två kraftbehov, en fläkt vid tilluft och en fläkt vid frånluften. De uppgår till 4,74 kW 

respektive 5,05 kW per aggregat [15]. 
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3.1.3.2 Systemair  

Den tekniska livslängden beräknas till intervallet mellan 15 och 20 år. Ett snitt på 18 år användes i 

kalkylen. [24] Detta ger att en ny generation kommer behövas vid 18, 36 och 54 år. Detta ger 4 

generationer fläktar under en 60 års-kalkyl. Investeringskostnad är 240 000kr per aggregat. 

Monteringskostnad beräknas bli lika stor som för Swegon  som för Systemair. Tiden per aggregat är 

8h, och antal aggregat är 27st. Demonteringen beräknas bli densammas om montering [15].  

 

Kompletteringar för luftbehandlingsaggregatet är påsfilter, kompaktfilter, drivrem och lager, hur ofta 

de ska bytas är ännu inte funnet.  Drivremmen ska spännas var 3:e månad [27].  

 

Eleffekten är 4,82kW respektive 4,44kW [15]. 

Årligt underhåll beräknas bli densamma som för Swegon.  

3.2 Mat 5 
I tabell 1 redovisas de företag som levererar byggnadsmaterial till Kristianstad Nya Galleria, samt 

vilka produkter de levererar och till vilken del av bygget.  

Tabell 1. Leverantörslista av produkter till Kristianstad Nya Galleria  

Del av byggnation Företag Produkt 

Structural Frame Strängbetong  Prefabricerade 

Betongelement 

 Starka Prefabricerade 

Betongelement 

Ground Floor Swerock Platsgjuten fiberbetong 

Upper Floors Strängbetong  Prefabricerade 

Betongelement 

Roof DAB Group Gjutasfalt 

External Walls Strängbetong  Prefabricerade 

Betongelement 

 Starka Prefabricerade 

Betongelement 

 Smidmeck Stålstomme 
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 Mattiassons plåt Sandwichelement/ 
parocelement 
 

  stålreglar 

  Slätplåt 

Internal Walls Knaufdanogips  Gipsskivor 

  Stålreglar 

 Lindab Stålreglar  

 Optimera OSB-skivor 

  Träreglar 

Substructure BE Group Armeringsjärn 

 Haucon Egen lista. Se bilaga 4 

 Max Frank  Pecafil Snabbforn 

 Onninen Fiberduk 

  Dräneringsrör 

  Sprinkler 

 Tollarps Betong & Pålning  Betongpålar 

 Ruukki Stålrörspålar  

 Repay AB Stålrörspålar 

 DeNeef Titanpålar 

 BE Group Borrade Foderrör 

Staircase Strängbetong Betongtrappor 

 

Här nedan följer den information som jag samlat in kring de olika företage och dess leverantörer. 

Kontaktpersoner till respektive företag finns listat under referenser.  

Strängbetong & Starka: 

Strängbetong levererar prefabricerade betongelement samt trappor till KNG. Betongelementen som 

levereras till väggarna är i sin tur inköpta utav Starka i Kristianstad. Underleverantörer till de båda 

företagen är okända. Strängbetong är certifierade enligt ISO14001 för produktion av prefabricerade 
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betongelement och Starka innehar både ett ISO14001 samt ISO900-certifikat1. Både Strängbetong 

och Starka måste kontaktas för vidare utredning av underleverantörer.  

Swerock: 

Swerock levererar platsgjuten fiberbetong för grunden. Tillverkningsprocessen för betongen är 

certifierade med ISO 9001 och 140014. Swerock AB Cliffton utvinner Ballast, de är certifierade hos 

Nordcert 1505-CPD-CB179.  Swerock måste kontaktas igen för vidare utredning av cementleverantör.  

DAB Group: 

DAB levererar gjutasfalt till tätskikten på taket. Tillverkningsprocessen är certifierad via SP, Sverige 

tekniska forskningsinstitut. Leverantör av ballast är NCC och Nordkalk AB, där finns DNV och EG- 

intyg. Asfaltsmassan kommer ifrån Nynäs AB och de innehar en CE-märkning. Dock så är det intyget 

skickat i Word-format istället för en certifieringskopia i PDF-format. Produkten uppfyller kraven.  

Smidmeck: 

Smidmeck är leverantör av stålstommen till bygget. Produktionen är ISO9001 samt 14001-

certifierade5. Underleverantörer är okända. Smidmeck måste kontaktas för vidare utredning av 

underleverantörer av stålämnen.  

Mattiassons plåt:  

De levererar paroc-element6, stålreglar och slätplåt. De tillverkar inget av dessa produkter utan köper 

in utav Lindab Sverige AB. Stålreglarna och Stålplåten tillverkas utav SSAB där både key process och 

supply chain process är certifierade enligt ISO14001. Paroc-elementen tillverkas av Paroc AB 

utveckling, produktionen av elementen är både ISO9001 och 14001-certifierade, underleverantör av 

stålämnen är okända. Paroc-elementen har en kärna utav stenull, men isolermaterial behandlas ej i 

detta avsnitt.  

Detta innebär att stålet uppfyller certifieringskraven, medan paroc-elementen fortfarande måste 

utredas.  

  

                                                           
4
 Kopior på certifikaten är ej insamlade, men finns på deras hemsida  

5
 Kopior på certifikaten är ej insamlade, men finns på deras hemsida 

6
 Paroc-element är en typ utav isolerande yttervägg 



15 
 

Kanufdano gips:  

Kanufdano levererar både gipsskivor och träreglar till konstruktionen av innerväggar. Gipsskivorna 

produceras själva av företaget och de innehar ett ISO14001-certifikat för den processen. Däremot så 

köps råvarorna för gipsproduktionen in ifrån tyska kolkraftverk7, vilka inte innehar något certifikat. 

Gipsskivorna uppfyller därför ej certifieringskraven.  

Optimera: 

Optimera är leverantörer av OSB-skivor och träreglar. I vanliga fall så har de flera leverantörer av 

virke men för KNG har de valt att uteslutande använda sig av Södra Timber AB för att underlätta men 

just certifieringsfrågorna. De har FSC-märkt timmer vilket innebär att det är spårbart till källan. 

BE Group: 

BE Group är leverantörer utav armeringsjärn. De innehar inga certifikat för tillverkning av produkter 

utan endast för försäljning. De behöver kontaktas för vidare utredning av underleverantörer.   

Haucon: 

Haucon levererar en mängd produkter till bygget, dessa produkter redovisas i bilaga 4. Inga utav de 

materialen innehar certifikat av produktionen. Produkterna uppnår inte de krav som BRE ställer. 

Max Frank: 

Max Frank levererar Pecafil Snabbform för gjutning, formen kommer från Peca, ett Tyskt företag. Den 

består utav en polyetenfolie och ett stålnät. Folien är certifierad en enligt Tyska standarder. 

Produkten uppnår ej kraven på grund utav att tyska certifikat för armeringsnätet ej funnits.  

Onninen: 

De levererar Fiberduk, dräneringsrör, dräneringsbrunnar och sprinklers. Underleverantörer till 

Onninen är Wavin, Pipelife och Elofit. Fiberduken innehar inga certifieringar. Wavin och Pipelife 

innehar båda ISO 14001 samt 9001 för tillverkning av plaströr. Ingen information om Elofit har 

funnits. Mer information ska gå att hämta på Peabs platsportal. Än så länge uppnår inte produkterna 

certifieringskraven.  

Tollarps Betong & Pålning:  
                                                           
7
 Gips bildas som en restprodukt vid rökgasrening hos anläggningar som eldar svavelhaltiga bränslen.  
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Företaget levererar betongpålar för konstruktion av grunden. Miljöcertifieringen hos företaget är 

ännu inte färdigställt. Pålarna är CE-märkta. Cemex levererar cementen till tillverkningen, men de 

producerar inte cementen själva, så de måste kotaktas för vidare utredning. Grus levereras av 

Bröderna Hall i Finja, Sten kommer från Swerock Önnestad (innehar certifikat), armeringe levereras 

utav BE-group (vilka är under utredning), bergsko och skarv kommer från Leiment i Finland.  

Betongen uppfyller de krav som ställs på dem, men armeringen och metallen måste fortsätta 

utredas. 

Ruukki:  

Stålpålar levereras utav bygget, produktionen är certifierade inom ISO9001 och ISO14001, men deras 

underleverantörer är ännu okända. En vidare utredning krävs.  

Repay AB: 

Företaget levererar stålrörspålar. Produktionen är ISO9001 och ISO14001-certifierad, 

underleverantörer okända.  

Dee Neef Scandinavia AB: 

Dee Neef levererar pålar utav titan, de certifieringar de hade sträckte sig till 2011, och nu innehar de 

inga.  

4 Resultat  
I detta avsnitt visas tabeller som redovisar den information jag samlat in och de analyser som jag 

utfört. Beräkningsmallen som skapats för livscykelkostnadsanalyser visas i bilaga 5.  

4.1 Man 12 

I tabell 2 redovisas resultaten för de utförda LCC-analyser, man kan dessutom se statusen på 

analysen. Den gröna färgen innebär att livscykelsanalysen är färdigställd, den gula färgen att den inte 

är färdigställd, men fortfaranda jämförbar8, och den röda att inte tillräckligt med information finns 

kring produkten.  

  

                                                           
8
 Med jämförbar så menas att man kan se vilken trend analysen har. Redan nu kan man se vilken produkt som 

kommer kosta minst, uppgifter som saknas kommer inte att påverka detta.  
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Tabell 2. Redovisning av livscykelanalyser.  

Produkt  25 år 60 år  Beräkning i Bilaga  

Kalksten  4 100 000kr  4 900 000kr  1 

 5 500 000kr  6 800 000kr  1 

Klinker  3 000 000kr  3 800 000kr  1 

Kubbgolv 3 900 000kr  4 700 000kr  1 

 3 800 000kr  4 600 000kr 1 

Kakel  58 600kr  59 300kr  2 

Mässingslaminat  64 000kr  66 400kr  2 

Swegon  34 400 000kr  46 500 000kr  3 

Systemair  - - 3 

 

4.2 MAT 5 
I tabell 3 redovisas statusen över key process och supply chain process. . Kopior på certifieringarna 

finns i bilaga 6.  

 Tabellen avläses på följande sätt: 

 En grön marerking innebär att de certifikat som krävs har funnits och samlats in 

 Gul markering innebär att delar av certifieringarna funnits 

 Röd markering visar att certifieringar för den processen inte finns  

 Vit markering innebär att information om certifieringarna inte samlats in ännu 

Tabell 3. Status över certifikatutredning.   

Levererande 
företag 

Produkt  Key process  Supply chain process 

Strängbetong Prefabricerad 
betong 

Tillverkning av 
betongprodukt 

Cementtillverkning 
Utvinning och 
produktion av ballast 

Starka Prefabricerad 
betong 

Tillverkning av 
betongprodukt 

Cementtillverkning 
Utvinning och 
produktion av ballast 

Swerock Platsgjuten 
fiberbetong 

Färdigblandad 
betong 

Cementtillverkning 
Utvinning och 
produktion av ballast 

DAB Group Gjutasfalt Tillverkning  Utvinning och 
produktion av asfalt  

Smidmeck Stålstomme Metallproduktion – 
beklädnad osv  
 

Förädling i ugn 
Produktion av 
stålämnen 

Mattiassons 
Plåt  

Parocelement  Metallproduktion – 
beklädnad osv  
(Paroc) 

Metallproduktion  
Steel: förädling i ugn  
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 Slätplåt Metallproduktion – 
beklädnad osv  
(SSAB) 

Metallproduktion  
Steel: förädling i ugn  
(SSAB) 

 Stålreglar Metallproduktion – 
beklädnad osv  
(SSAB) 

Metallproduktion  
Steel: förädling i ugn  
(SSAB) 

Knaufdanogips Stålprofil  Metallproduktion 
(Sävsjö plåt) 

Förädling i ugn 
Produktion av 
stålämnen 

Knaufdanogips Gipsskivor Produktion av 
gipsskiva 

Gipsutvinning  
Syntetiskt gips 
(avsvavling av 
rökgaser, återvunnet 
material) 

Optimera Träreglar, OSB 
 

Träproduktion - 

BE-Group Armeringsjärn  
 

Metallproduktion 
  

Förädling i ugn 
Produktion av 
stålämnen 

Haucon Se Bilaga  Finns ej  Finns ej 

Max Frank Plast (till 
snabbform) 

Tillverkning av plats 
och 
gummiprodukter 

Polymertillverkning 

 Stålnät (till 
snabbform) 

Metallproduktion Förädling i ugn 
Produktion av 
stålämnen 

Onninen Fiberduk Tillverkning av plats 
och 
gummiprodukter 

Polymertillverkning 

 Dräneringsrör Tillverkning av plats 
och 
gummiprodukter 

Polymertillverkning 

 Dräneringsbrunn Inte tillräckligt med 
information 

Inte tillräckligt med 
information 

 Sprinklers Inte tillräckligt med 
information 

Inte tillräckligt med 
information 

Tollarps Betong 
och pålning AB 

Betongpålar Tillverkning av 
betongprodukt 

Cementproduktion  
Utvinning och 
produktion av ballast  

Ruukki Stålpålar Metallproduktion Förädling i ugn 
Produktion av 
stålämnen 

Repay AB Stålpålar Metallproduktion Förädling i ugn 
Produktion av 
stålämnen 

Dee Neef Titanpålar Metallproduktion Förädling i ugn 
Produktion av 
stålämnen 
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5 Diskussion   
Det var en positiv överraskning att lära sig så mycket om alla olika produkter som berörs. När det 

gäller LCC-analyserna så kan man inte bedöma och uppskatta kostnader och liknande utan att veta 

hur produkterna ska monteras, rivas, skötas om och liknande. Det gäller även Mat 5, för att veta vilka 

underleverantörer jag ska leta efter så måste jag veta vilka råvaror som produkten innehåller, och 

även vilken tillverkningsprocess som gäller.  

Allt eftersom arbetet pågått har det dock visat sig att arbetet blivit större och större, och med facit i 

hand så hade ett utav dessa två avsnitt till certifieringen nog omfattande som examensarbete. 

Särskilt ifall man har som mål att hinna färdigställa avsnitten helt under 10 veckor. Ett av de problem 

som uppstått är till exempel tidsåtgången med avsnittet Mat 5. Det är ett oerhört tidskrävande 

avsnitt då det tar tid att ringa alla företag och få tag på rätt person som kan ge den information som 

krävs. Dessutom så har inte alla företag varit helt villiga att sammarbeta i detta arbete.  

Ett till problem med avsnittet Mat 5 är att det är utfört i fel fas av bygget. Eftersom kravet från BRE är 

att 80 % av allt materia i Mat 5 ska vara ansvarsfullt inköpta så krävs det att leverantörerna själva är 

medveten om detta i upphandlingsstadiet. På så sätt så kan de redan då tala om vilka certifikat som 

finns eller inte, och man kan uppskatta ifall avsnittets krav kommer uppnås. Ifall för många 

leverantörer saknar de certifikat som krävs hinner man då avväga ifall man borde byta leverantör. 

För att underlätta detta avsnitt ytterligare så borde leverantörerna informeras att ta fram kopior på 

certifikaten och den information som krävs om underleverantörer. På det sättet kan man spara en 

oerhörd massa tid och arbete för den som utför det arbetet. Detta avsnitt kommer även att 

underlättas när BREEAM-certifieringen blir tillgänglig på svenska. Man arbetar för att 

Byggvarubedömningen ska godkännas som certifieringskrav, och eftersom många svenska företag 

arbetar med de istället för certifieringar så kommer punkten bli enklare att få godkänd då fler företag 

kommer uppfylla kraven.   

Avsnittet Man 12 med livscykelkostnadsanalyserna har goda möjligheter att godkännas, där har 

arbetet utförts i rätt skede av byggnationen. De avsnitt som inte hanns färdigt med har Karin (Peabs 

BREEAM assessor) möjlighet att jobba vidare med då Excell-mallar och övriga dokument skickas med 

som överlämning av arbetet. 

Att det blev just klinker som blir det billigaste golvet i slutändan var inte så oväntat, och de 

människor som jag pratat med kring detta har sagt att de skulle bli väldigt förvånade ifall resultatet 

blev på ett annat sätt. I LCC-analysen är klinker är överlägsen på alla sätt och vis, det är billigast i 

inköp, enkelt att lägga, och kräver enklast möjligast underhåll. Men klinker har inte bara positiva 

aspekter, i mångas ögon är kalksten och kubbgolv ett vackrare och mer estetiskt golv. Det estetiska 
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är inget LCC-analysen tar hänsyn till, men däremot är det något som beställaren av gallerian anser är 

av vikt. Av den anledningen är det estetiska något som kommer påverka valet av material.  

Om man ska kombinera LCC-analysen med den estetiska faktorn så kan kubbgolvet komma att vara 

ett alternativ. En nackdel med kalkstensgolvet förutom den höga kostnaden är att golvet nöts och 

olika och kommer visa märken på golvet var man har haft fast inredning. Och även ifall man använder 

tvisterrondell eller inte så kommer golvet se annorlunda ut i hörn och liknande platser där 

tvisterrondellen inte kommer åt. Med det i åtanke så skulle jag nog rekommendera kubbgolvet ifall 

man vill väga in både den estetiska faktorn tillsammans med den ekonomiska.  

Även fast analysen om väggarna inte är färdigställd ännu så kan man redan nu se vilken som kommer 

att bli billigast i slutändan. Detta baseras på det faktum att kakel-analysen saknar en faktor, 

demonteringskostnad, medan laminat-analysen saknar både demontering- och monteringskostnad. 

Trots detta visar analyserna att kaklet redan nu är 5 000 kr billigare, och även fast kaklets kostnad 

kommer höjas på grund av att demonteringskostnaderna ska adderas till analysen, så kommer inte 

den kostnaden bli så pass stor att de täcker uppgifterna som saknas för mässingslaminatet plus 

differensen mellan analyserna. Av den anledningen så visar analysen redan nu att kakel kommer bli 

billigare i slutändan. Men även här så kommer det estetiska in i bilden vilket även det har ett värde, 

men det är inte upp till mig att bedöma.  

Analysen av den ena fläkten hanns inte med, och där saknas för många prisuppgifter på reservdelar 

för att ett säkert uttalande kring vilket aggregat som kommer bli billigast ska kunna ges.  Men även 

här lutar det åt att den ena kommer bli billigare, det vill säga GOLD RX. Det hänvisas till den tekniska 

livslängden. Det krävs lika många aggregat oavsett vilken modell man väljer, det vill säga 27 st 

aggregat. De ska köras med samma drifttid, de drar ungefär lika mycket el, och de behöver ungefär 

samma service. Det som skiljer dem mest åt är att man kommer måsta köpa in en generation extra 

utav det ena modellen. Det blir 240 000 kr gånger 27 st aggregat, vilket inte är en liten summa.  

Detta examensarbete har varit oerhört lärorikt och utvecklande. Jag som student har lärt mig ett helt 

nytt sätt att arbeta efter och har fått en inblick i hur man arbetar med sådana här frågor. När man 

arbetar med certifieringar så får man dessutom lära sig väldigt mycket kring de produkter man 

hanterar. 

6 Slutsats 
Det resultat som samlats in för Mat 5 och Man 12 skall överlämnas till Peab för vidare 

sammanställning och avslutande som en det till BREEAM-certifieringen. För att underlätta 
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överlämningen har olika dokument skapats för Peabs BREEAM-ansvarige att använda i fortsatt 

arbete. Dessa dokument visas i bilaga 1-6. Analyserna redovisar att av de tre golven så kommer 

klinkergolvet att bli billigast i gångstråken, detta oavsett kalkyltid. För väggmaterial så visar 

analyserna att kakel blir mest lönsamt, detta trots att kalkylen ännu inte är helt komplett. Diskussion 

kring resultaten redovisas i kommande del av rapporten.  

Utredningen av Mat 5 är påbörjad men inte färdigställd. Där har 31 kopior utav certifikaten samlats 

in, och 41 av de 63 olika processerna har undersökts.  

6.1 Fortsatt arbete  
För att Man 12 ska färdigställas krävs att de prisuppgifter som saknas samlas in. Detta gäller pris för 

rivning av kakel och mässingslaminat samt montering av MDF-skivor. För analysen gällande 

fläktaggregat krävs att Systemair kontaktas för uppgifter kring reinvesteringar. Vilka reservdelar som 

måste bytas ut, men vilket intervall, samt vad de kostar. När dessa uppgifter är insamlade så är dessa 

analyser klar för granskning av BRE.  

När det gäller Mat 5 så måste en vidare utredning av produktionskedjor undersökas. Processerna för 

de produkter som inte är utredda måste kontaktas och kontrolleras ifall de innehar certifieringar för 

respektive tillverkningsprocess. När denna sammanställning är färdig så ska informationen behandlas 

i Mat 5 kalkylatorn, denne redovisar ifall kravet att minst 80 % av materialen är ansvarsfullt inköpta 

uppnås. 
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7.1 Kontaktpersoner för MAT 5 
Strängbetong & Starka: 

Shadi Jeppsson  

shadi.jeppsson@strangbetong.se 

Tel: 0340-66 63 93 

Swerock: 

Annicka Lundkvist 

 annicka.lundkvist@swerock.se 

Tel: 044-70709 

Mob: 0733-84 74 53 

 

DAB Group: 

Nikolaj Mansfeldt  

n.mansfeldt@dabgroup.se 

Sophie Wikström 

s.wikstrom@dabgroup.se 

Smimeck: 

Shadi Jeppsson  

shadi.jeppsson@strangbetong.se 

Tel: 0340-666393 

Mattiassns plåt: 

info@mathiassonsplat.se 

Tony Hedin 

tony.hedin@lindab.se

Kanufdanogips: 

Håkan Carlson 

hakan.carlson@knaufdanogips.se 

Tel: 044287926 

 

Optimera: 

Hans Holm 

hans.holm@optimera.se   

Tel:073588138 

Haucon:  

Marcus Johansson 

marcus@haucon.se 

Tel: 070-475 73 99 

 

Roland Bengtson 

roland@haucon.se 

Tel: 070-521 01 86 

 

Max Frank:  

Emili Bertosa 

e.bertosa@maxfrank.se 

Tel: 070-594 70 74 

Onninen:  

Conny Sellgren 

 

Tollarps Betong & Pålning AB: 

Dick Christiansson 

dick.christiansson@peab.se  

Tel: 073 384729
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Bilaga 1 

LCC golv, gångstråk  

Detta dokument är ett hjälpmedel för att underlätta användandet av Excelfilen ”LCC golv” Resultatet 

av analysen visas i figur 1.  

Golvet ska läggas i de allmänna ytorna av gallerian, på torg och mötesplatser. Arean fick jag ifrån 

Peab, 1452kvm. Kalkylräntan är satt till 5 %, kalkyltiden är 25 och 60år.  

Livslängden på alla tre material oerhört lång, och överskrider kalkyltiden med god marginal, det är 

därför inte relevant att byta ut något av dessa golv då alla tre är väldigt robusta och kommer ej gå 

sönder. Restvärdet är inte relevant då det inte går att ta lös golvet utan att förstöra det, i och med 

detta så har det inget värde vid en eventuell försäljning.  

Städofferter är beräknade på en yta av 1500kvm, och ytan räknas vara så pass stor att en 

kombiskurmaskin kan användas, samma maskin kan användas för alla golvtyper, endast byte av såpa 

rondell ändrar priset. Skurmaskinen är en modell som har en kapacitet på 2000kvm/timme. 

Städningen är beräknad ta 2h per dag, 6 dagar i veckan, vilket ger 25 dagar i veckan. Detta ger att 

städningen kommer ta 50 timmar i månaden. Timpriset varierar beroende på städmetod. Dessa 

uppgifter kan ändras i cell C17 till C20.  Se figur 2. Offerterna är beräknade för inhyrning av städfirma 

med maskiner. Inga egna maskiner eller egen städpersonal är tänkt till bygget.  Om detta ändras så 

måste analyserna göras om. Däremot så kommer inte användning av egen personal eller maskin 

påverka resultatet av analyserna. Priset blir densamma eftersom alla tre golv kräver samma 

tidsåtgång och samma maskin.  

De nuvärden som använts visas i figur 3.  

Kalksten  

Material: Kalksten typ Jura Beige Limestone, slipad tjocklek 20mm, fallande längder 

Leverantör:  Arctic Kvartsit AB  

 Tel: 0910-70 32 00 

 www.arctic-kvartsit.se 

Kontakt:  Jonas Dahlberg 

jonas.dahlberg@arctic-kvartsit.se 

Tel: 0910-70 32 02 

      

  

Inköpspris inklusive läggning uppgavs av Peab, priset blev 1858560kr, exklusive moms [1]. 

http://www.arctic-kvartsit.se/
mailto:jonas.dahlberg@arctic-kvartsit.se
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Kalkstensgolvet kan skötas på två sätt, antingen så städar man golvet med vanlig kombiskurmaskin 

(såpa & vatten), eller så städar man det med en tvisterrondell som man monterar på 

skurmaskinen(bara vatten). Ett golv i offentliga miljöer nöts och kommer mattas av och behöver 

slipas om efter ett visst antal år, uppskattat till 25 år [2]. Med städning via tvisterrondell så undviks 

denna stora omslipning. Man har alltså två alternativ att välja på, en billigare städmetod med en 

reinvestering efter 25 år, eller ett noggrannare, lite dyrare städalternativ, men som undviker en 

reinvestering [3]. Rondellen är täckt utav mikroskopiska diamanter som med hjälp utav vatten slipar 

golvet samtidigt som den avlägsnar smuts och bakterier. Rondellen gör att man undviker en 

omslipning av golvet.  

Eftersom samma maskin kan användas för bägge städmetoderna så är det endast priset per timme 

som ändras. Priset för traditionell städning med såpa och vatten uppgår 250kr/timme, cell E24. 

Tvister 436kr/timme, cell E23. En omslipning kostar 350kr/kvm, fast pris [4] [5]. 

Klinker  

Material: D serien, stone grey 300x600mm  

 D serien, stone grey 300x300mm 

Leverantör:  Bricmate, www.bricmate.se,  

Tel: 08-650 07 00 

Kontakt:  Kim Berggren, kim@bricmate.se,  

Tel: 070-798 95 54 

 

Klinker är ett av världens äldsta material, detta beror mycket på grund av sin robusthet vilket gör att 

materialet lämpar sig väldigt bra till offentliga miljöer.  

Bricmate fick rekommendera en klinkerplatta som de ansåg passa för denna typ av slitage, och de 

kom med förslaget D serien, stone gray i två olika storlekar, vilket är en glaserad keramikplatta. Priset 

är densamma oavsett storlek och uppnår 195kr/kvm. Priset kan ändras i cell B24 [6]. 

Monteringskostnad är beräknat via byggprogrammet Bidcon, 459kr/kvm. Cell B26.  

Klinker är ett väldigt lättskött golv som endast kräver traditionell städning, det vill säga såpa och 

vatten. Årligt underhåll beräknas därför med hjälp utav antal städtimmar per år, C20, och priset per 

timme för traditionell städning, E24 [4]. Ingen reinvestering krävs för klinkergolv.  

Kubbgolv  

Leverantör:  Almedalsgolv 

 www.almedalsgolv.com, 

Tel: 031-15 00 66 

Kontakt:  Jonas Lanner 

http://www.bricmate.se/
mailto:kim@bricmate.se
http://www.almedalsgolv.com/
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jonas@almedalsgolv.se 

 Tel: 070 3150066  

 

Kubbgolv är ett extremt tåligt trägolv som passar väldigt bra i offentliga miljöer och industrier. 

Träklossarna kapas till kuber och limmas mot underlaget med ändträet uppåt.  

Kostnaden för ett trägolv kan variera väldigt mycket, både beroende på träslag och läggning, priset 

uppnår mellan 750kr/kvm och 1400kr/kvm. Medelvärdet utav dessa används för beräkning. Priset 

kan ändras när mer exakt siffra bestämts, detta görs i cell B25.  

Det som avgör ifall kubbgolv är en bra investering eller inte är det dagliga städet, av de tre 

golvtyperna så är detta golv det som är mest beroende av en noggrann och korrekt utförd städning. 

Det dagliga städet utförs med kombiskurmaskin med en återfuktande golvsåpa och väldigt lite 

vatten. Om för mycket vatten tillförs vid städning så kan man få en fiberresning vilket förkortar 

livslängden på golvet. Utöver detta så måste golvet hårdvaxas emellanåt. Under det första året ska 

golvet vaxas två gånger, och därefter var tredje till femte år, beroende på hur bra golvet städas [7]. 

För att beräkna analysen på ett rättvist sätt så beräknas den både med resultatet att städningen sker 

med för mycket vatten, och att den sker med rätt mängd vatten. Detta gör att i ena kalkylen så sker 

vaxningen var tredje år, och i andra kalkylen så sker vaxningen var femte år.  

Priset för dagligt städ beräknas som traditionell städning, ändringen utav såpa ändrar inte priset. 

Priset för hårdvaxning av golv uppgår till 25kr/kvm, denna siffra kan ändras i E27 [4]. 

Det finns inget restvärde för kubbgolv.   

Referenser  

[1]  Sophie Lilja, mailat 3e april 2013 

[2] http://www.gavlegolvteknik.com/ 

 Datum: 2013-05-02, Jyri Palomäki 0705854666 

[3]  2013-04-30 

 http://www.borghamns-stenforadling.se/pdf/skotselanvisning.pdf 

[4] Micki Petrovich, Städkraft AB, http://www.stadkraft.se/. Tel 040-12 44 60 

[5] Crenova Städ AB  Tel:0370-69 08 00 

   Tel:0370-69 09 39  

[6] Kim Berggren  

[7] Jonas Lanner  

mailto:jonas@almedalsgolv.se
tel:0703150066
http://www.gavlegolvteknik.com/
http://www.borghamns-stenforadling.se/pdf/skotselanvisning.pdf
http://www.stadkraft.se/
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Figur 1. Bild tagen från Excelfilen  

 

Figur 2. Bild tagen från Excelfilen, prisuppgifter golv och städning.  

 

Figur 3. Bild tagen från Excelfil. Nuvärden som använts till beräkning.
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Bilaga 2 

LCC Väggar utanför badrum.  

Detta dokument är ett hjälpmedel för att underlätta användandet av Excelfilen ”LCC vägg” 

Arean är uppskattat utifrån ritningar hämtade vid Peabs platsportal.  

Avgränsningen okänd, arean är uppskattad utifrån alla toaletter. När ny area är framtagen kan denna 

insättas i Excel-filen ” LCC väggar” i cell B33.  

Kalkylräntan sattes till 5 %, kalkyltiderna till 25 och 60år.  

Livslängden för produkter är svår att bestämma, men den övergår kalkyltiden i bägge fallen.  

Varken kakel eller mässingslaminat behöver något underhåll under dessa 60år.  

Dagligt underhåll i form av städ beräknas bli desamma för bägge materialen och tas därför inte med i 

beräkningen, detta på grund av att det dagliga städet inte kommer bli en faktor som kommer skilja 

de två materialen åt. Bägge ytorna kommer visa smuts och fläckar likvärdigt. 

För priser, se figur 3.  

Resultatet av LCC:n visas i figur 4.  

Kakel  

Material: ”Serie A White Gloss” i stående format med storleken 300*300mm. 

Leverantör:  Bricmate  

 Tel: 08-650 07 00 

 www.bricmate.se 

Kontaktperson: Kim Berggren, kim@bricmate.se, 0707989554 

 

Investeringskostnaden uppgavs till 89kr/kvm. Storleken på kakelplattor som Peab uppgav var 

300*300mm vilka ej fanns hos Bricmate, priset de uppgav är istället för plattor med storleken 

300*600mm.  

Monteringskostnaden beräknades i programmet Bidcon, där användes modellen för kakel i torra 

utrymmen. Kostnaden uppgick till 46 035kr för 150kvm.  

Årlig drift och underhåll sätts till 0kr  

Värdet vid avveckling hittades hos Länsförsäkringar, de uppger för kakel i torra utrymmen en 

värdeminskning på 8 % från och med 5 år.  

Demonteringskostnader har ej hunnits beräknats. Se figur 1.  

http://www.bricmate.se/
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Mässingslaminat  

Material: Endast angivet mässingslaminat, ej angivet specifikt.  

Leverantör:  Produktma AB 

 Tel: 019-10 54 60 

 www.produktma.se 

Kontak:  Lars Erik Sundberg 

 lars-erik.sundberg@produktma.se 

      

  

Pris per kvadratmeter varierar väldigt beroende på vald produkt. Lars-Erik uppger pris på ett 

högblankt laminat med guldton till 500kr/kvm, medan en borstad laminatskiva (fortfarande i 

mässing) har priset 192kr/kvm. Det pris jag räknad med är medelvärdet utav dessa, 346kr/kvm. När 

man vet fast pris kan detta insättas i cell B42.  

Laminatskivan limmas därefter på MDF-skivor och monteras på befintlig vägg, eller reglar med hjälp 

utav monteringsbleck. Pris för MDF uppges till 100kr/kvm [1]. Om annat pris, insätt det i cell B41. 

Monteringskostnad är ej framtagen  

Årlig driftkostnad och underhållskostnad sätts till 0kr.  

Värde vid avveckling efter 25 eller 60år anses för mdf-en vara 0kr. För laminatetskivan är det värdet 

på mässingen. Denne beräknas genom att ta tjockleken på folien till 0,2-0,3mm [2] och räkna ut 

volymen på mässingen. Densiteten uppges vara 8 500kg/m3, vilket ger en vikt på 1275kg mässing [3]. 

Skrotpriset på mässing kan variera beroende på det lokala priset, men idag det jag hittar är 13kr/kg.  

Värdet på mässingen multipliceras med nuvärdes-faktorn för 25 och 60 år och blir till ca.10 000kr 

respektve ca.2 000kr vid vartdera år. Demonteringskostnader är ej beräknade. Se figur 2.  

Referenser  

[1] http://www.byggmax.com/se-sv/byggvaror/isolering-gips-skivor/byggskivor-hyllplan 

 Datum: 2013-05-14 

[2]  Lars-erik, Produktma AB  

 Datum: 2013-05-13 

[3] http://www.aqua-calc.com/page/density-table/substance/brass 

 Datum: 2013-05-14 

http://www.produktma.se/
mailto:lars-erik.sundberg@produktma.se
http://www.byggmax.com/se-sv/byggvaror/isolering-gips-skivor/byggskivor-hyllplan
http://www.aqua-calc.com/page/density-table/substance/brass
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Figur 1.Uträkning av LCC kakel 

 

Figur 2.  Uträkning av LCC Mässnigslaminat  
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Figur 3. Priser  

 

Figur 4. Resultat 
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Bilaga 3 

LCC Fläkt  

Detta dokument är ett hjälpmedel för att underlätta användandet av Excelfilen ”LCC fläkt” 

Det är två stycken roterande värmeväxlare som ska jämföras, båda två är tryckstyrda, aggregaten ska 

gå 24h om dygnet 365 dagar om året, och effektbehovet beräknas ha ett medelvärde på 80 % utav 

maxeffekten [1]. 

För båda aggregaten är det svårt att uppskatta kompletteringsinvesteringar, en service skall utföras 

varje år för att undvika större reparationer. Drivrem till rotorväxlaren och lager kommer behöva 

bytas, det gäller även filtermodulerna. Intervallet mellan byten är uppskattade med hjälp utav 

försäljare av aggregaten.  

För tjänster utförda med timlön, tillexempel montering, nedmontering, service är lönen satt till 

150kr/timme för bägge aggregaten. Detta kan ändras i cell C47.  

Elpriset är satt till 1kr/kWh. Cell C50 

Kalkylräntan är satt till 5 % och kalkyltiderna är 25år och 60år.  

Swegon  

GOLD RX  

Kontakt: Tomas Karlsson (reservdelar, styrteknik)  

 Stefan Landström 

Tel: 090122051 

stefan.landstrom@swegon.se 

Martin Jönsson (Säljare Kristianstad, Imtechs kontakt) 

Tel: 040-28 68 87  

Oscar Axberg 

Tel: 0721830681 

oscar.axberg@imtech.se  

 

Inköpspris på fläktarna är 220 000kr styck, och utav den här modellen så krävs då 27st aggregat, ifall 

denna uppgift ändras så kan detta korrigeras i cell C45 och C46.  

 

Den tekniska livslängden beräknas till 25 år[2]. Detta innebär att under en 60 års-kalkyl så kommer 3 

generationer fläktar krävas. Första bytet beräknas till 25år, andra 50, och sedan beräknas en 

tel:090122051
mailto:stefan.landstrom@swegon.se
mailto:oscar.axberg@imtech.se
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avveckling vid 60år. Då kommer aggregaten vara 10 år gammalt, med 15 år kvar av levnadstiden. 

Värdet då beräknas då till hälften av investeringskostnaden, vid det år de köptes in. Detta innebär att 

restvärdet på det 10 år gamla aggregatet är hälften utav investeringskostnaden multiplicerat med 

nuvärdet vid 50 år. Restvärdena visas i cell E40-E42. Restvärdet för uttjänat aggregat beräknas vara 

10 % av inköpspris [1]. Se figur 1 och 2.  

 

Monteringen av ett aggregat beräknas ta 8h att utföra, cell C47. Monteringen beräknas med 

arbetstimmar multiplicerat med timlön, multiplicerat med antal aggregat. Monteringskostnaden 

visas i cell E37.  

 

Aggregatet har filtermoduler i klass F7 som skall bytas vid behov, detta uppskattas till 1gång per år. 

Lager ska bytas ut efter ca.20 000h drifttid (var 5e år).  

Drivremmen till rotorväxlaren skall bytas var 5e år [3] [4]. 

Dessutom så sätts en reinvestering in efter 12 år med en summa på 8000 för oförutsedda utgifter. 

Exempel på dessa med pris listas nedan.  

 

Priser reservdelar:  

Filter: 6000kr (3000kr per filtermodul) 

Drivrem till rotorväxlare: 400kr  

Lager: 400kr  

Motor till rotorväxlare: 4000kr  

Frekvensomformare: 6000kr  

Handterminal: 1800kr  

Totalt så uppskattas underhållskostnaden till 8-10 000kr per år och aggregat [5]. 

 

Aggregatet har två kraftbehov, fläkt vid tilluft och en fläkt vid frånluften. De uppgår till 4,74kW 

respektive 5,05kW.Ifall drifttid ska ändras så görs detta i cell C49, eleffekten kan korrigeras i cell E63 

Se figur 3.  

 

Årligt underhåll med inhyrd servicetekniker utförs en gång per år och uppskattas bli en hel arbetsdag 

på 8timmar för fem aggregat, cell C21. Resterande underhåll sköts av egen personal, och uppskattas 

bli densamma för bägge aggregaten.  

 

Systemair  

Modell: Danvent DV 120 

Kontakt: Oscar Axberg 

Tel: 0721830681 

oscar.axberg@imtech.se  

Mats Jönsson (Imtech:s kontakt på Systemair) 

Tel:040429901 

 

mailto:oscar.axberg@imtech.se
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Den tekniska livslängden beräknas till intervallet mellan 15 och 20år. Ett snitt på 18år användes i 

kalkylen [6]. Detta ger att en ny generation kommer behövas vid åren 18, 36 och 54. Detta ger 4 

generationer fläktar under en 60års-kalkyl.  

 

Kompletteringar för luftbehandlingsaggregatet är påsfilter, kompaktfilter, drivrem och lager intervall 

oklart. Drivremmen ska spännas var 3e månad. Hur ofta lagret i fläkten, och drivremmen ska bytas är 

oklart, det gäller även priser för dessa delar [7]. 

 

Investeringskostnad är 240 000kr, cell M30. Monteringskostnad beräknas bli lika stor som för Swegon 

på grund utav lika många aggregat. Och samma process. Tiden per aggregat är 8h, och antal aggregat 

är 27st. Detta kan korrigeras i cell M29 och M30. Demonteringen beräknas bli densammas om 

montering.  Se figur 4.  

 

Eleffekten kan ändras i cell O53 [8]. Driftkostnaden beräknas på liknande sätt som för GOLD RX. 

Drifttid kan korrigeras i cell M32. Se figur 5.  

 

Årligt underhåll beräknas bli densamma som för Swegon. Antal timmar för underhåll per aggregat 

kan korrigeras i M36 [1]. 

Restvärde oklart  

Referenser  

[1]  Oscar Axberg 

[2]

 http://www.swegon.com/Global/PDFs/Air%20handling%20units/GOLD%20version%2

0D/Accessories/_sv/BVD229.pdf 

 Hämtad: 2013-05-15 

 [3] Stefan Landström 

[4] Tomas Karlsson 

[5]  Martin Jönsson 

[6]

 http://www.systemair.com/Documentation/Air%20handling%20units/Bvd%20Luftbeh

andlingsaggregat%20DV%20roterande%20v%C3%A4xlare.pdf 

Hämtad: 2013-05-15 

[7] http://www.systemair.com/Documentation/Air%20handling%20units/DV-

Service_se.pdf 

 Hämtad: 2013-05-15 

[8] Körning från Systemair. PDF Oscar Axberg 

Hämtad: 2013-05-16 

http://www.swegon.com/Global/PDFs/Air%20handling%20units/GOLD%20version%20D/Accessories/_sv/BVD229.pdf
http://www.swegon.com/Global/PDFs/Air%20handling%20units/GOLD%20version%20D/Accessories/_sv/BVD229.pdf
http://www.systemair.com/Documentation/Air%20handling%20units/Bvd%20Luftbehandlingsaggregat%20DV%20roterande%20v%C3%A4xlare.pdf
http://www.systemair.com/Documentation/Air%20handling%20units/Bvd%20Luftbehandlingsaggregat%20DV%20roterande%20v%C3%A4xlare.pdf
http://www.systemair.com/Documentation/Air%20handling%20units/DV-Service_se.pdf
http://www.systemair.com/Documentation/Air%20handling%20units/DV-Service_se.pdf
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Figur 1. Beräkning av Gold RX 

 

Figur 2. Fortsättning av figur 1. 
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Figur 3. Värden för GOLD RX 
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Figur 4. Beräkning av Danvent DV 120 

 

Figur 5. Värden för Danvent DV 120 
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Bilaga 4 
Haucons leveranslista. Listan visar även vilka miljö & kvalitetsdokument de har kring respektive 

produkt.  

Försäljning antal enheter projekt "PEAB KNG 4381517" 
   

     

Radetiketter 
Antal 
enheter BASTA Byggvarubedömningen SundaHus 

101404 Distanslinjal ISO 30 200   x x 

101407 Distanslinjal ISO 50 4500   x x 

102178 Nätstöd A120 (5/3,5/3,5) 2100   x x 

102190 Nätstöd A240 (5/4/3,5) 200   x x 

108201 HauCon F-låda 80-10/150 L=2,4 5   x   

108204 HauCon F-låda 110-10/150 L=2,4 109   x   

108206 HauCon F-låda 110-10/300 L=2,4 8   x   

108207 HauCon F-låda 140-10/150 L=2,4 21   x   

109003 Arm.skarv hane/TSE 20, L=1280 248       

109004 Arm.skarv Hane/TSE 25, L=1500 70       

109007 Arm.skarv hona/PSA 20, L=1280 248       

109008 Arm.skarv hona/PSA 25, L=1500 70       

109123 Spikbricka M24 298       

109124 Spikbricka M30 120       

111050 HyDra Tätplugg 22, 100st/fp 130   x   

111056 HyDra Svällring 26/52, 100st/fp 65   x   

113001 Glasfiberstag Ø15 mm, L=6,0m 360   x   

113206 Formstag typ 8K, vägg 200 100       

113211 Formstag typ 8KV, vägg 200 100       

113212 Formstag typ 8KV, vägg 250 200       

113304 Hävarmsspännare GEKU 1       

113307 Gekulås 300       

114324 Veg. Olja Decobio S-32, 25 L 100 x Under bedömning   

117001 Svällband HyDra Waterstop 40   x x 

117003 Svällband HyDra RX 101 5   x   

117008 Montagenät svällband 1,0 m 45       

117009 Leakmaster LV-1 expanderande lim 72       

117010 Svällband HyDra Waterstop inkl.mont.nät 5   x   

117053 Tätband Hydraflex 382,5   x   

117055 Primer Hydraflex, vattenbas 3,8 liter 7   x   

117103 Injekteringsslang Hydra Rondo, rulle 420   x   

117107 Montageclips Plast 1100   x   

117108 Montageclips stål med spik 200   x   

117128 Injekteringskopp Röd 47   x   

117129 Injekteringskopp Vit 47   x   

117156 Injekt.nippel X100, M8 20   x   

117162 Montageclips X100, stål 200   x   

117164 Montagenät injekteringsslang 420       

Totalsumma 12563,5 
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Bilaga 5 

Livscykelkostnadsanalys- Mall 

Detta dokument är ett hjälpmedel för att underlätta användandet av Excelfilen ”LCC-mall ” 

En LCC-analys är ett sätt att beräkna en produkts kostnad över en längre tid, där man tar hänsyn till 

vad produkten kostar i inköp, installationskostnad, dagligt underhåll, reinvesteringar, restvärde vid 

kalkyltidens slut och demonteringsvärde. Om man jämför två produkter med denna metod så får 

man enkelt fram vilken av de två produkterna som kommer att vara mest lönsam i slutändan. Denna 

metod gör att man även kan ta hänsyn till inflation, vilket gör att man får ett svar som är närmre den 

faktiska kostnaden. Kostnaderna summeras för varje år och ger ett totalvärde.  

                                  

I= investeringskostnad  

 Initialkostnad, vad produkten kostar att köpa in 

M= monteringskostnad  

 Installations- och driftsättningskostnad 

D= Driftkostnad  

 Arbetskostnad för daglig drift och övervakning  

U=underhåll  

 Kostnad för daglig skötsel och underhåll  

R=reinvestering  

Kostnad för en investering som krävs efter x antal år, detta kan vara en ny komponent, en mer 
omfattande underhållskomponent.  

Rv=restvärde  

 Vad produkten är värd vid kalkyltidens slut  

DM= Demonteringskostnad 

 Kostnad för bortskaffande av produkt, i denna faktor ingår även återställande av miljö  

Nuv Nuvärde,     (   )
   En faktor som multipliceras med enskild kostnad som sker efter 

n, antal år, som beräknas med en kalkylränta, r.  

Nus Nusumme,      
(  (   )

  
)

 
 En faktor som multipliceras med kostnader som är 

återkommande under n, antal år, men en kalkylränta, r.  
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I Excelfilen ”LCC-mall” kan man relativt enkelt utföra en LCC-analys. Den grundläggande tanken är att 

man ska addera alla kostnader, och subtrahera inkomster (t.ex. restvärde, inkomster från produkten, 

nyttan).  

I filen så finns ett exempel tillämpat i flik två för att ge ett stöd. Om många 

kompletteringsinvesteringas ska ske så kan man måsta lägga till en kolumn i tabellen. För varje år en 

engångsinvestering ska ske så ska den adderas i LCC ekvationen. Cell K6 och L6 visar den totala 

kostnaden för vald kalkyltid.  

Exempel på hur en kompletteringsinvestering adderas till kalkylen förklaras under fliken ”exempel”. 

 

 

 

Figur 1. Beräkning av Lcc, insättning av värden.  
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Figur 2. Textruta tillhörande reinvestering  

 

Figur 3. Text som finns inne i dokumentet  

 

Figur 4. Fortsättning på figur 3.  
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Figur 5. Nuvärdestabell  

 

Figur 6. Nusummetabell  

 

Figur 7. Översiktsbild Excellfil  
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Bilaga 6 
Här bifogas de certifikat som samlats in under arbetets gång. 41 utav de 63 processerna har 

undersökts och detta är de kopior som samlats in.  
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